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INFORMAÇÕES: 

 

O evento será no domingo, dia 22 de julho de 2018 com início as 6horas e 30min 

da manhã, com uma corrida de rua com 10km e outra com 5km. 

A largada das corridas serão juntas as 7horas e 45min,EM FRENTE A CAMAR 

MUNICIPAL , pontualmente. 

A retirada do kit será no dia do evento (2 de julho) no período de 6 horas e 

30min até as 7:30h da manhã poderá haver entregas de kits no sábado dia  de 22julho 

que será previamente divulgado com o horário a ser entregue. 

 

PREMIAÇÃO 10km 

Troféus para os 5 primeiros masculino geral e para as 5 primeiras feminino geral. 

Não haverá premiação em dinheiro . 

Premiação atletas Paraisenses 10km  ATENÇÃO ÚNICA PREMIAÇÃO 

QUE SERÁ ACUMULATIVA(não haverá premiação para atletas 

paraisenses nos 5km) 

 

10km(Paraisenses) 

TROFÉUS 1º AO 5º 

 

As categorias dos 10km serão: 

TROFÉUS AOS 3 PRIMEIROS DE CADA CATEGORIA 

Masculino: 

 17 a 19 anos  

 20 a 27 anos  

 28 a 34 anos  

 35 a 42 anos  

 43 a 49 anos  

 50 a57 anos  



 58 anos acima 

 CATEGORIA ESPECIAL DOG 

 

Feminino: 

 17 a 19 anos  

 20 a 27 anos  

 28 a 34 anos  

 35 a 42 anos  

 43 a 49 anos  

 50 a57 anos  

58 anos acima 

 

Premiação 5km 

Serão premiados os 5 primeiros masculinos e 5 primeiras 

femininas com troféus, não haverá premiação em dinheiro nos 

5km.Na prova de 5km não haverá categorias. 

 

Obs: Não haverá premiação acumulativa SOMENTE NA CATEGORIA LOCAL. Os 

atletas da categoria LOCAL terão que apresentar comprovante de residência original e 

com data próxima a do evento. Todo atleta só receberá seu prêmio com a apresentação 

do documento oficial com foto (não serão aceitos carteirinhas de clubes, escolares ou 

similares). Na categoria local o atleta pode ser premiado em sua categoria por idade ou 

geral e também na categoria local podendo ser premiado 2 vezes(ACUMULATIVO). 

 

REGULAMENTO  

 

1. Ao participar deste EVENTO, o ATLETA assume total responsabilidade pelos dados 

fornecidos, aceita totalmente o REGULAMENTO, assume as despesas de transporte, 

hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou 

provenientes da sua participação antes, durante e depois do EVENTO. 

 

2. Ao participar deste EVENTO, o ATLETA cede todos os direitos de utilização de sua 

imagem, inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer renda que 



vier a ser auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ ou 

divulgação, promoções, Internet e qualquer mídia em qualquer tempo. 

 

3. Haverá, para atendimento emergencial aos atletas, um serviço de apoio médico com 

ambulâncias para prestar o 1º atendimento e eventuais remoções. A continuidade do 

atendimento médico propriamente dito tanto de emergência como de qualquer outra 

necessidade será efetuado na REDE PÚBLICA sob responsabilidade desta. A 

ORGANIZAÇÃO não tem responsabilidade sobre as despesas médicas que o atleta 

venha a ter antés durante ou após a prova. 

 

4. O ATLETA ou seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por outro 

sistema de atendimento médico (remoção / transferência, hospital, serviço de 

emergência e médico entre outros) eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer 

responsabilidade, direta ou indireta sobre as conseqüências e despesas desta decisão, 

inclusive morte.. 

 

5. A segurança do EVENTO receberá apoio dos órgãos competentes e haverá monitores 

para a orientação dos participantes. 

 

6. Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como seus 

PATROCINADORES, APOIADORES E REALIZADORES, de nenhum valor 

correspondente a equipamentos e/ ou acessórios utilizados pelos ATLETAS no 

EVENTO , independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais 

ou prejuízo que por ventura os ATLETAS venham a sofrer durante a participação do 

EVENTO. 

 

7. Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste 

ergométrico prévio para todos os ATLETAS. 

 

8. Os acessos às áreas de Concentração e Largada serão sinalizados, sendo proibido 

pular as grades que delimitam estas áreas para entrar na pista no momento da 

LARGADA ou em qualquer outro momento, sob qualquer pretexto. 

 



9. A ORGANIZAÇÃO do EVENTO, bem como seus PATROCINADORES, 

APOIADORES E REALIZADORES, não se responsabilizam por prejuízos ou danos 

causados pelo ATLETA inscrito no EVENTO, a terceiros ou outros participantes, sendo 

esses de única e exclusiva responsabilidade do mesmo. 

 

10. Poderão os ORGANIZADORES / REALIZADORES suspender o EVENTO por 

questões de segurança pública, atos públicos, força da natureza vandalismo e/ ou 

motivos de força maior. 

 

11. O ATLETA que em qualquer momento deixe de atender as regras descritas neste 

REGULAMENTO, ou por omissão deixe de comunicar (com registro por escrito e 

devidamente recebido pelos ORGANIZADORES) a ORGANIZAÇÃO qualquer 

impedimento de sua parte, poderá a qualquer tempo ser desclassificado deste EVENTO. 

 

12. Todo ATLETA tem a obrigação de preencher corretamente, e entregar à 

ORGANIZAÇÃO a Ficha de Inscrição do EVENTO feita através da internet.As 

inscrições serão feitas somente através do site www.ticketagora.com.br, até 

15/07/2018 no valor de R$35,00 mais taxa de boleto ou até completar 200 atletas.NÃO 

HAVERÁ INCRIÇÕES NO DIA DA PROVA. 

 

13. O ATLETA assume que participa deste EVENTO por livre e espontânea vontade, 

isentando de qualquer responsabilidade os ORGANIZADORES, REALIZADORES E 

PATROCINADORES, em seu nome e de seus sucessores. 

 

14. Ao se inscrever no EVENTO o ATLETA o faz de forma pessoal e intransferível, 

não havendo possibilidade de transferência desta inscrição para outro ATLETA, bem 

como reembolso do valor da inscrição. 

 

15. Ao se inscrever no EVENTO o ATLETA disponibiliza seus dados e autoriza aos 

ORGANIZADORES, PATROCINADORES, APOIADORES, REALIZADORES E 

PARCEIROS, para que a qualquer tempo enviem em seu nome, no endereço 

eletrônico ou físico (ou qualquer outro fornecido) informativos, mala direta ou 

qualquer outro tipo de correspondência. 

 



16. O NÚMERO DE PEITO deverá ser fixado na frente da sua camiseta e o chip no 

tênis . 

 

17. É obrigatório o uso do NÚMERO DE PEITO e CHIP, sendo que qualquer mutilação 

de tal número ou chip implicará na desclassificação do ATLETA. 

 

18. O posicionamento escolhido pelo ATLETA nos locais de LARGADA, disponíveis 

no evento, previstos no regulamento, manual do ATLETA ou disponibilizados pela 

ORGANIZAÇÃO é de única e exclusiva responsabilidade do mesmo. 

 

19. A ORGANIZAÇÀO se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste 

regulamento sem prévio aviso, conforme as necessidades do EVENTO informando 

estas alterações no dia do evento. 

 

20. A organização disponibilizara aos participantes o serviço de guarda-volume e 

recomenda que não sejam deixados valores tais como relógios, roupas ou acessórios 

de alto valor, equipamentos eletrônicos, de som ou celulares, cheques, cartões de 

crédito etc. A organização não se responsabilizará por qualquer objeto deixado no 

Guarda-Volume, uma vez que se trata de um serviço de cortesia da prova. O Guarda-

Volume ficará à disposição das 07h00 às 11h30, podendo estender-se por mais 15 

minutos. 

 

OBS: O material deixado e não retirado no dia será enviado aos organizadores do 

evento, onde ficará à disposição do proprietário por 30 dias corridos. 

Caso o participante deseje o envio de seu material, deverá solicitar pelo e-mail 

acorpa@bol.com.br e poderá recebê-lo pelo Correio, desde que pague os custos de 

remessa (envio, embalagem, seguros e outros). 

 

21. O kit de corrida distribuído a todos os participantes será composto de número de 

peito e alfinete. Para retirar o Kit de corrida, é necessário apresentar: 

- Documento de Identidade; 

- Comprovante da inscrição original (não serão aceitas cópias, em hipótese 

alguma). 

 

mailto:acorpa@bol.com.br


Esses comprovantes serão retidos na entrega do Kit.  

 

Ao final da prova os atletas que não estiverem inscritos ou que não cruzar a linha de 

chegada não poderão receber o kit de participação. 

 

Todos os competidores devem assinar o termo de responsabilidade.. 

 

Um terceiro poderá retirar o kit do atleta desde que traga uma autorização por escrito 

do referido participante e o comprovante de pagamento.  

 

A entrega do Kit de corrida será feita no dia do evento das 6:45 às 7:15 

horas.Podendo haver entrega no sábado dia 21/07 com prévio anúncio. Atenção: não 

serão entregues kits após a realização do evento.  

 

22. As premiações não são cumulativas, SALVE A CATEGORIA DA CIDADE. Todos 

os participantes, que tiverem seus nomes chamados para premiação, deverão 

encaminhar-se imediatamente à área do pódio para o recebimento dos prêmios. A 

organização poderá incluir qualquer outro tipo de premiação para valorização dos 

participantes. Só serão premiados os corredores que apresentarem documento com foto 

no momento da premiação. 

 

22. O participante fica ciente de que os serviços de cronometragem, elaboração, 

fornecimento de resultados, divulgação e publicação dos mesmos, são dependentes de 

equipamentos eletrônicos de transmissão de dados. Estes equipamentos podem sofrer 

algum tipo de interferência e perda de informações. Neste caso, fica isenta a 

organização e realizadores do fornecimento dos mesmos. Por segurança, a 

organização disponibilizará equipes de anotadores para verificar a ordem de chegada 

dos participantes. 

 

Poderá a organização receber ou solicitar informações aos participantes para que 

auxiliem na correção de eventuais problemas no fornecimento dos resultados. 

 

Os casos omissos serão julgados e decididos pela Comissão Organizadora, que terá 

decisão final. 



 

INFORMAÇÕES  

 

Maiores informações através dos telefones:  

 

35 99947 7273 

35 3531 1296 

acorpa@bol.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


